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 זכרמה אל רבכ רחסמה :העד רמאמ

 80-כמ ,םיחרוא 8,500-כ וב ופתתשה הנשה ,תפרצבש ןאק ריעב Mapic לש יתנשה סנכה םייקתמ וב ,רבמבונ שדוחב ,הנש לכב ומכ

 .ן"לדנ חותיפו תויריע ידבוע ,םיינברוא םיננכתמ 2,200 ,םייאנועמק 2,000 ,םכותמ .תונידמ

  

 גיצהו םכיסש דחא טפשמב סנכה תילכת הגצוה ,דליפטסוו תאמגודכ םילודגה םינוינקה  תותשר וגיצהש םוסרפה יטרסמ דחא לכב

 תאצל רתוי םישרדנ םניא םישנא ובש םלועב" :ובש תויונחהו "ןשיהו ליגרה ירחסמה זכרמ"ה לע רובעיו רבועש יתוהמה יונישה תא

  ."תושדחו תורחא תויוסנתה םהל רציימש םוקמב אצמיהל םישקבמ םה ,תויזיפ תוינק עצבל הרטמב םתיבמ

 ,יאנפ ,יוליב - תושדחה תוילכתה" - "!םישדח םייח ירחסמה זכרמל םייופצו "תמ" ירחסמה זכרמה" :וזירכהו וטטיצ םירחא

 ;"רחסמ ...םגו הדעסה

 
 היינק .תונקל םגו תולבל ותוא עינתש תישגר היווח חוקלה לצא רצייל שרדיי שדחה יזיפה רחסמהש רורב "םלוכ"ל - חיתפה

 יוליבב "שדחה חוקל"ה תא תוולמו תועינמש תוקושתלו תושגרל היינפל ונרבע ,רמולכ !רחא םוקמב השעתו תישענ דבלב

 ;היינק םג אוהש

 
  :תורזגנה תויתוהמה תולאשה

  ?תויונחהו ירחסמה זכרמה לש תושדחה תוילכתה ןהמ •

 "םיזבזבמ" םהש שיגרהל ילבמ ,םהב תולבלו תונהל ,אצמיהל ושקבי םישנא םהב הארשה יררועמ תומוקמ םירציימ דציכ •

 ?םנמז תא

 ?תומוקמו םיגתומ ןיבל ,םינכרצ ןיב הקושתו ישגר רשק םירציימ דציכ •

 
 :םידממ העברא-ל סחייתהבו לארשיב םג םייונישב ךרוצל הנבהה סיסבבש תודבוע ןלהל

   תינכרצ תוגהנתהב םייוניש .א

 לארשיב .22% תויהל יופצ םלועב - םינש 5 ךות 16%-ל 11%-מ יאנועמקה רחסמה קושמ וחתנב לדגי - .O.L-ה קוש .1

  ;18% - רתוי הובג םלועב ,דבלב 13%-כ - 2019-2024 םינשה ןיב יופצה עצוממ יתנשה לודיגה רועיש

  ;הפוקת התואב ,15%-ל 10%-מ הלעי ףולדיש חתנה -)ןילרבו השרווב תוינק( "םיחותפ םיימש" .2

 ;)יזיפ = תויונח( .OFF.L-ה קושב םיסגונ םהינש .3
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 וישכעו ןאכ לוכה" שקבמ הז רוד .היביכרמב יתוהמ יונישו הכירצב ןוטיק ללוחמ אוה ול תינייפואה תולהנתהב – "יפלס"ה רוד .ב

 ;"םוקמ לוכבו

 ;₪ דראילימ 34-כ םינש 5 ךותב היהיו )מ"עמ ללוכ( ₪ דראילימ 19 - םויה = לארשיב .O.L-ה קוש לדוג .ג

 ;תובורקה םינשה 3-5-ב ר"מ ןוילימ 1-כ לש ללוכ חטשבו םיפסונ רחסמ יזכרמ 100 תחיתפ תננכותמ - היצזילבינק .ד

 ומויקב ךרוצל רתויב ההובגה היצביטומה ןיידע וז ,"היינק ינפל רצומה תא תוסנל וא תוארל" םישקבמ םינכרצהמ 47% ,ןיידע םלועבו

 .ירחסמ זכרמ לש

 

 ...השדחה תונחלו ...שדחה זכרמלו

 תלועפ לש המויקל רבעמ איהש היווחו ךרע רציימה םוקמ ,"םי/רופיס רפסמה" םוקמל "םירצומ תגצה" לש םוקממ  היהי יונישה

  .הארשהה תאו הקושתה תא ,שגרה תא םהב וררועיש םיעגרל וקקותשי תוחוקלה הב תוסנתה אלא ,דבלב תינכט הלועפכ היינקה

 

 תונבל םיכירצ תונחהו זכרמה ..."דרשמ" המ קוחרה דרשמ אוה הפק תיב .השפוח לש תוקד 60 אוה .אפס קר אל אוה אפס" :רמאנ

 םילוכי םישנאש םוקמ ...היווח קפסמו עיצמ זכרמה .תונתמו ןוזמ / םידגב רכומ / עיצמש םוקמכ קר אל .םהיתוחוקל םע םיישיא םיסחי

 הנעמ ואצמי םישנאהש םוקמ ."תינויח היהתו שרדית דימתש תישונאה תוברתהמ קלחכ ,תאז לכ .תויחלו קחשל ,דובעל ,שגפיהל

 ;""Where the many people meet - שגפיהל ךרוצל

 

 :יונישה עוציב ןפוא

  :םיגתומ תבהא & םיינוקייא םימוקימ תריציל - תיקוויש היגטרטסא רציינ

 לוכאל םוקמכ זכרמה .תונורחאה םייתנשב 4%-ב ב"הראבו 8%-ב הילגנאב ,7%-ב תפרצב לדג הדעסהה יחטש לש חתנה - הדעסה

 דחא זכרמב ורצוויי .וז תוליעפל הצקוי שדחה זכרמה יחטש עציהמ 25%-30% ,קושב ואו/ "בוחר"ב ומכ הדעסה תיווח םע ,וב

 .)Eatly( "לכואל שדקמ תיב"כ ,"תלוכמ" לש הרואפתב ,פא-פופכ ,)"שדחה טרוק דופה"( הדעסה ללחכ :םיירשפאה םיטפסנוקהמ

 ;17% - לארשיב ,קושהמ 25% רבכ םיספות םיחולשמה ב"הראב ,םיחולשמ לש ךרעמ רצויי

 טרופסו יאנפ ,יוליב

 .תונורחאה םינשה 5-ב תוירלגו תונמוא ,תוכורעת ,םינואיזומ ,םיעפומ לע תיבה יקשמ לש האצוהב 24% לש לודיג םייק ,הינמרגב •

  ;םיזכרמב ולעפיו תוסנתה + תושגרתה + שגר + הקושת תריציל ךרדל המגוד יהוז

 ;חור תורהנמו ,גנילואב ,)ה'גנינ( טרופס ינקתמ ,לוחב עונלוק יתב תמקה – יאנפו יוליב •



 

 

 3  

 + הדובעה םוקממו לא ךרדב רקיעבו םיינברוא םימוקימב ולעפיש ר"מ 300-500 לש םילדגב רשוכ ינוכמ - טרופסו יפוי ,תואירב •

 ;שווקס + תואירב ינוכמ + יפויו אפס יזכרמ

 ;תוינוכמ תגוצת •

 ;דועו םיילטיגיד םיקנרא ,תומשור תופוק םוקמב תעבט / דיינ ,הדידמ יאת םוקמב םיכסמו תומלצמ - םייגולונכט םייוניש

 :גוסמ תויונח ,הארשה תוררועמ ,תועיתפמ ,תויתריצי ,תוינררבו תויביטקלס ,)רחא םוקמב ןסחמהו הקיטסיגולה( רתוי תונטק - תויונחה

  ;ןוזמ יפסותו םינימטיו - תומייקו תואירב לש םידנרטל תומאתומהו טרופס תויונח ,היינש די ,םידגב תרכשה ,הגוצת תומלוא ,פא-פופ

 ;השדח תונכרצ לש הריציל ,שדחמ בוציעבו היינבב ,ףופיצב אוה דיתעה ,תואריהלו תוארל םוקמ ,"ריעה רכיכ" - זכרמה

 

 ;תומוקמו םיגתומ ןיבל תוחוקל לש תוקושתו תושגר םירבחמש תומוקמ קיפהל "תוריק"ו "םיללח" רציילמ ונרבע םוכיסל

 

 ,םוסק םוי

 
 ל"כנמ ,רחש ןב רימת

 מ"עב 'תושו רחש ןב יקסנמ'צ


